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Tavaszi megújulás márciustól

a Vörösmarty Rádióban!
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Állandó térfigyeléssel őrzik a rendet

Van, aki örül, van, aki nem, de a térfigyelő kamerák rajtunk tartják a „szemüket”

Csabai Dorina

Választókerületi 
programok

Pénteken Köztér extra a 
Fehérvár Televízióban

Ráchegy-Búrtelep-Köfém, 
Börgöndpuszta

Dienesné Fluck Györgyi

Fogadóórát tart március 9-én 17 és 
19 óra között a Köfém ltp. 1. szám 
alatt. Meghívott vendége Lakatos 
Gábor körzeti megbízott lesz.

Észak-Palotaváros

Viza Attila

Március 9-én, hétfőn 16 óra 30 
perckor fogadóórát tart az Ist-
ván Király Általános Iskolában.

A bűncselekmények, közúti és egyéb szabály-
talanságok elkövetésének megszüntetése a 
feladata a városrész nyolc csomópontjában 
felszerelt tíz kamerának. A térfigyelő rendszer 
bővítésére már a közeljövőben lehet számítani.

Tavaly ősszel kezdték meg működé-
süket a Feketehegy-Szárazrét útjait 
és tereit vigyázó kamerák. Nemcsak 
a bűnelkövetési kedvet csökkentik 
a térfigyelők, hanem a közlekedési 
szabályok betartására is sarkallják 
a környéken közlekedőket. Sőt 
ezentúl az illegális szemétlerakás és 
egyéb szabálytalanságok elkövetése 
sem maradhat rejtve.

Hatékonyan működik Szárazréten a tavaly felszerelt tíz kamera

Rehabilitálják Hómant?

Lehet, hogy évtizedekkel 
később, de megszületik a jogi 
rehabilitáció Hóman Bálintról, 
akit az 1946-os népbíróság élet-
fogytig tartó börtönre ítélt, amit 
ki is töltött, hiszen börtönében 
lelte halálát. Történészekkel 
beszél pénteken 20 órai kezdet-
tel Hóman Bálintról a Fehérvár 
Televízió Köztér extra című 
műsora.
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Cser-Palkovics András polgármes-
ter a kamerák működését bemutató 
sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 
városban már hatvanhatra emelke-
dett a térfigyelő kamerák száma, 
és további egységek munkába 
állítására is számítani lehet. Ehhez 
azonban előtte növelni kell a közte-
rületfelügyelők létszámát.
Szigli István, Feketehegy-Szárazrét 
önkormányzati képviselője úgy véli, 
hogy a városrészben megszokott csend 
és nyugalom megóvásán túl fontos fel-
adat a terület fejlesztésével megterem-
tett új értékek, közösségi terek, utak, 
intézmények hosszú távú megőrzése 
is. A korszerű kamerarendszer műkö-
dése nagyban segíti ezt a munkát.

Vakler lajos

Férfitársaim figyelmébe 
nőnapon

Az alaptézis: Isten vagy ember leg-
sikerültebb, legszebb teremtménye 
a Nő. Minden bizonnyal kegye-
lemmel teljes állapotban volt a 
Teremtő, mikor megalkotta, hiszen 
az igényesség szépsége örök időkre 
meghatározta a világ sorsát, s így a 
férfiakét is.
A nők napján illendő nemesült 
gondolatokkal tekinteni mindnyá-
jukra, amúgy embernyelven, férfi 
módra.
Tegyük ezt azért, mert gyönyörű 
a gőgicsélő kisded, imádni való az 
első lépteivel próbálkozó töpör-
tyű, bájos a mindentudó óvodás 
kicsi lány, boldogság hallgatni a 
cseperedő cserfes kiskamaszt, látni 
az öntörvényű tinédzsert, csodálni 
és megérinteni az immár felnőtt 
kiválasztottat!
Ilyenkor kell megtanulnunk sze-
relmesként az összekapaszkodás 
felelősségét, elkerülni az érték-
vesztést, megbecsülni a minden-
napok varázsát, lebontva a tüskés 
kerítéseket és átjárhatóvá tenni az 
embernyi falakat!

Az élet tanácsa végtelenül egysze-
rű: néha-néha segítsünk lelkünk 
jobbik felének bárányfelhőket 
számolni, vagy akár meneteljünk 
együtt virtuálisan a Tejút környé-
kén, s tegyük ezt a világ legtermé-
szetesebb módján jóban, rosszban.
Formáljuk egymást, és amikor a 
a kézközel, arcközel, szájközel és 
ölelés után jön a beteljesülés, és 
megtestesül a gyermek, ne feledjük 
a fentieket, hasadozó hétköznapja-
inkon sem!
Ne feledkezzünk meg az édes-
anyákról, ne feledkezzünk meg 
szelíd arcú, aggódó édesanyáink-
ról, simogassuk meg néha napján 
nagyanyáink bölcs ráncait, hallgas-
suk meg tanácsaikat, intő szavai-
kat, s ne csak egyetlen napon!
A fenti gondolatsorok idillt su-
gallnak ugyan, amelyek felettébb 
nehezen valósíthatók meg, de most, 
hogy már a kicsitmondásnak is sze-
zonja van - harcoljunk érte!
Boldogságot minden Nőnek!

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu 

Hóügyelet: 
(22) 513-483
 
Állattetemek begyűjtése közterületről 
(0-24 óráig hívható zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:

Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00

 
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00

 
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:

Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00

Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

.

Stabil városi költségvetés
nagy Zoltán Péter

Sajtótájékoztatón ismertette a városi költségve-
téssel kapcsolatos, választókörzetét érintő ész-
revételeit Víziváros önkormányzati képviselője, 
Horváth Miklósné.

Tájékoztatása szerint megkezdődik 
a Király sorral határolt Fűtőerőmű 
kiköltöztetése és a terület reha-
bilitációja, melynek első lépése 
a fűtőanyag szállítását egykor 
biztosító vasút felszámolása. Az 
utóbbi munkálat már folyamatban 
van. A Fűtőerőmű területén belül 
már igénybe vehető részeken száztíz 
parkolóhelyet valamint kutyafuttatót 
létesítenek.
Vízivárosban folytatódnak a járda-
építések, játszótérbővítések, elindul 
a fitneszpark kialakítása és körfor-
galommá alakítják a Királysor–Géza 
utca kereszteződését.
A negyvenegymilliárd forintos költség-
vetésből, biztonságos városműködtetés 
mellett tizenhárommilliárd forintot 
fordítunk beruházásokra, ezen belül 
közel háromszázmillió forintot a Saára 
Gyula Útfelújítási Program folytatásá-
ra, 1,5 milliárd forintot az Ybl Miklós 
Intézmény-felújítási Programra, és közel 
hatmilliárd forintos tartalékot képzett a 
város, ami stabil költségvetést jelent – 
mondta Horváth Miklósné. A képvi-
selő hangsúlyozta, hogy az évtizedek 
óta legstabilabb városi költségvetést 
három tényezőnek köszönhetjük: az 
elmúlt időszak felelős gazdálkodásá-
nak, a kormány adósságkonszolidá-
ciójának és a tíz százalékkal megnőtt 
iparűzésiadó-bevételnek.
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Változások a Földhivatalnál

Megyénk értéktára Szolgálatban az új rendőrautók

Játékos robotkészítés komolyan

Az átalakítás után is az eddig megszokott 
épületben, a Kégl György utca 1. szám alatt 
várja ügyfeleit a Földhivatal

A megyei rendőrök mostantól modernebb és biztonságosabb autókkal teljesítenek szolgálatot

A szabadegyetem programjaira nemcsak a 
hallgatók kíváncsiak

stefkó krisZtina

nagy Zoltán Péter

noVák rita

báCskai gergely

A járási rendszer 2013. január elsejével indult 
újra hazánkban. A Székesfehérvári Járási Hi-
vatalhoz ekkor hat szakigazgatási szerv került, 
így a Földhivatal is. Ez év tavaszától újabb 
változás lesz a Földhivatal életében. A kormány 
által idén januárban elindított „Államreform 
2” elnevezésű program részeként ugyanis 
szakigazgatási szerv helyett a Járási Hivatal 
osztályaként fog tovább működni a Földhivatal. 

Két osztályként lesz a Székes-
fehérvári Járási Hivatal része a 
Földhivatal: az egyik földügyi és 
földmérési feladatokkal, míg a 
másik ingatlan-nyilvántartással 
foglalkozik majd. Az ügyfelek nem 
fogják érezni a tavasszal várható 
átalakulást, ügyeiket ugyanúgy 
intézhetik az eddig megszokott 
épületben, a Kégl György utca 1. 
szám alatt, mint eddig – mondta el 
lapunknak a Székesfehérvári Járási 
Hivatal vezetője. Dancs Norbert 
azt is hozzátette: a tavaszi átalakí-
tás után az ügyfélfogadási időben 
kisebb változások lehetnek majd, 
erről a médián keresztül tájékoztat-
ni fogják az ügyfeleket.
A fehérvári Földhivatalnak ötven-
egy munkatársa van. Nyugdíjazá-
soknál minden esetben igyekeznek 
szakképzett, fiatal kollégákat 
alkalmazni, hogy a földügyi és in-
gatlan-nyilvántartási szakembergár-
da utánpótlása folyamatos legyen 
– mondta el Dancs Norbert.

Fejér Értékek Iránytűje címmel indítanak programot 
a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával.

A program ünnepélyes megnyitóját 
március 6-án, pénteken tartják a 
pusztaszabolcsi művelődési házban 15 
órai kezdettel a Fejér Megyei Önkor-
mányzat és a Fejér Megyei Értéktár 
Bizottság szervezésében. Az esemény 
megnyitóján részt vesz L. Simon 
László, a Miniszterelnökség parlamenti 
államtitkára és Molnár Krisztián, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Harminc új autót kapott a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság. A kocsikat ünnepélyes 
keretek között adták át a Deák Ferenc utcában. 
A következő hetekben további tíz szolgálati 
jármű érkezik megyénkbe.

A főkapitányság egész udvarát 
elfoglalták azok az autók, amiket 

Reskó Barna, az Óbudai Egyetem Alba Regia Mű-
szaki Karának adjunktusa A legórobot nem játék! 
címmel tartott előadást a Garai Géza Szabadegye-
temen.

A fiatal adjunktus évről évre olyan 
feladatokat ad hallgatóinak, amiket a 
Mindstorms legószettel kell megolda-
ni. Idén május 5-én a Csónakázótavon 
mutatják a hallgatók azokat a világhá-
lón keresztül irányítható napelemes 
hajókat, amiket jelenleg is készítenek 
és programoznak.
A feladatsorozat játékból indult, de sike-
rült sikerült úgy kialakítani, hogy rend-
kívül bonyolult dolgokat is meg lehessen 
építeni. A gyerekek játékából a felnőttek 
számára is értékes és hasznos dolgok 
születhetnek – mondta Reskó Barna.
Miben tudják hasznosítani a hallgatók 
ezeket a legókat?
Komolyabb feladatokat is meg lehet 
velük oldani. Hallgatóink minden 
évben kapnak egy-egy ilyen feladatot, 
amit persze nem játékként élnek meg. 
Találkozhattak olyan feladattal is, 
amikor napelemes teniszlabdaszedő 
robotot kellett építeni, ami önállóan 
megtalálta és összeszedte a teniszlab-
dákat a pályán, majd visszaszállította 
egy központi helyre.
Könnyebb tanítani legóval?
Az érdeklődést és a motivációt sokkal 
könnyebb ezzel felkelteni, mintha 
száraz képleteket írogatnánk az egye-
tem tábláira. Látják a hallgatók, hogy 
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Az új autókat bevetés közben mutatjuk 
be a Fehérvár Televízió Kéklámpások 
című műsorában március 14-én 19 óra 
20 perctől.

Március 6-án pénteken 19:25-től a Fehérvár Televízió Köztér című műsorában 
élőben is feltehetik kérdéseiket a Fejér megyei rendőrfőkapitánynak. Varga 
Péter rendőr ezredes mellett stúdiónkba várjuk a megyei katasztrófavédelem 
igazgatóját, Magosi Lajos tűzoltó ezredest valamint Pápai Imre megyei vezető 
mentőtisztet. 

A Székesfehérvári Járási Földhiva-
tal speciális abban a tekintetben, 
hogy illetékességi területe nemcsak 
a Székesfehérvári járásra terjed 
ki: a Gárdonyi és a Magyaralmási 
járás lakói is a fehérvári hivatalban 
intézkedhetnek. 

hétfőn ünnepélyes keretek kö-
zött vettek birtokba a rendőrök. 
Fejér megyében összesen harminc 
kocsit állítottak most szolgálatba. 
Az eseményen Varga Péter ren-
dőr ezredes, megyei főkapitány 
lapunknak úgy nyilatkozott, hogy 
a gépjárművek a hatékonyabb, 
a gyorsabb és a biztonságosabb 
munkavégzéshez járulnak hozzá. A 

rendőrség új gépparkját Mercede-
sekkel, Audikkal, Škodákkal illetve 
Suzukikkal töltötték fel. Az autókat 
speciális rendészeti felszerelési 
csomaggal, lövedékállómellény-tá-
rolóval, LED-es elemlámpával és 
töltővel, kiegészítő megkülönbözte-
tő jelzéssel látták el, a szélvédőket 
pedig hővédő biztonsági és sötétítő 
fóliával vonták be.

A megyei értéktár bizottsága korábban 
a pusztaszabolcsi Szent Imre római 
katolikus templom barokk orgonája, a 
Hagyományok Háza – Pusztaszabolcsi 
Helytörténeti Gyűjtemény és a „páva-
díjas” Alba Regia Táncegyüttes megyei 
értéktárba történő felvételéről döntött. A 
Fejér Megyei Önkormányzat az elnyert 
tízmillió forintos pályázati forrást színes 
programok megvalósítására használja fel.

mit, miért csinálnak, és látják a célt 
is, hogy hova kell eljutni, ami serkenti 
őket arra, hogy kreatívan, mindent 
beleadva dolgozzanak, és készítsék el 
a feladatban meghatározott képessé-
gekkel rendelkező robotot.
Annak a pályázatnak, amely ko-
rábban finanszírozta a Garai Géza 
Szabadegyetem előadásait, már vége, 
azonban az Alba Regia Műszaki Kar 
úgy döntött, hogy tovább folytatja a 
rendkívül népszerű előadássorozatot. 
„Azt, hogy a szellemi háttere milyen egy 
városnak, a felsőoktatás nagymértékben 
meghatározza. Székesfehérvár számára 
pedig kiemelten fontos a műszaki felsőok-
tatás és ezzel együtt, hogy az Alba Regia 
Műszaki Kar a következő években fejlőd-
jön” – mondta Cser-Palkovics András 
polgármester, aki maga is résztvevője 
volt a szabadegyetemi előadásnak.
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Górcső alatt az egészségügy
látrányi Viktória

Átalakulás előtt áll a magyar egészségügy: 
ötszázmilliárd forint értékben folyik egészség-
ügyi fejlesztés. Több lépcsőben megemelik közel 
százezer orvos és ápoló fizetését. Az egészség-
ügyi intézmények adósságállományát a kormány 
átvállalja, és ezzel új pályára tereli a kórházak 
költségvetését. Az átalakulás valamennyi 
egészségügyi intézményt érinti, így a fehérvári 
kórházat is. Erről is kérdeztük Csernavölgyi 
Istvánt, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi 
Oktatókórház főigazgatóját.

Milyen főbb vonalakat ismernek már a 
kormány terveiből?
Változásokat és ésszerűsítéseket 
tervez a kormány. Ennek az oka 
teljesen egyértelmű: egy betegutak 
és progresszivitási szintek mentén 
kialakított, fenntartható egészségügyi 
ellátórendszert kívánnak létrehozni. 
A folyamat első lépéseként átnézték 
a kórházak elmúlt 4-5 évi teljesítmé-
nyét szakmai és gazdasági szempont-
ból. A mi kórházunk jó pozícióban 
van országos szinten, adósságállomá-
nyunk az elmúlt években nem nőtt, 
hanem csökkent. Az élmezőnyben 
vagyunk a finanszírozási és a konszo-
lidációs paraméterek tekintetében.
Hogyan sikerült csökkenteni az adós-
ságállományt?
Mindenfajta számítást és gazdasá-
gi manővert megelőzött az, hogy 

olyan struktúrát hoztunk létre, 
ami a betegbiztonságot garantál-
ja. Az általunk fogadott betegek 
létszáma huszonöt százalékkal 
növekedett az elmúlt négy év alatt. 
Ha csak kiemelt szakmai ok nincs 
rá, mi nem irányítunk át beteget. 
Erre a betegcentrikus egészség-
ügyre építettük rá a gazdasági 
szemléletet. Ennek eredményeként 
félmilliárd forinttal kevesebb a 
szállítói állományunk, mint ami-
kor több mint négy éve átvettem 
az intézmény vezetését.
Mennyi az adósság, amit Fejér megye 
esetében átvállal a kormány?
Konkrét számot nem tudok mon-
dani. De az adósságállományunk 
nagy része eltűnik, és tiszta lappal 
tudunk indulni.
Az elmúlt időszakban számos fejlesztés 
zajlott a kórházban, ezek mind a betegel-
látást tudják erősíteni.
Így van, és erre nagyon büszke 
vagyok. Öröm látni, amikor a fiatal 
kollégák boldogan mennek be gyó-
gyítani, és a betegek méltó körül-
mények közt gyógyulhatnak. Járva 
az intézményt, annak telephelyeit, 
a gyógyító osztályokat, azért azt 
is látjuk, hogy van még mit tenni. 
Ezért keressük a célzott pályázati 
lehetőségeket és fejlesztési forrá-
sokat. S ott van régi örökségként a 
pavilonrendszer.

A sürgősségi osztály is ilyen hely? 
Sokat hallani, hogy nagy a tömeg, nem 
férnek el az emberek.
Régen a pavilonrendszert azért hoz-
ták létre, mert járványokat akartak 
megelőzni, ezért is szeparálták a 
betegcsoportokat. Évente ebben az 
intézményben kétmillió orvos-beteg 
találkozás van, ez egy óriási szám. 
Minden energiánkat a betegellátásra 
fordítjuk, ezek az óriási számok is 
ezt támasztják alá. A sürgősségi 
osztály ma huszonöt százalékkal 
több beteget fogad, mint négy éve. 
Ez nyilvánvalóan tömeget generál.
Új műtök, berendezések tekintetében is 
előrelépés várható?
Igen. A műtők esetében már a 
21. századi technika látszik. Erre 
szükség is van, hiszen az ország 
egyik legnagyobb intenzív osztálya 
a Fejér megyei. Nagyon sok súlyos 
beteg van, akik magas progresszivi-
tású ellátást igényelnek. Az intenzív 
osztályon kilencven százalékos az 
ágykihasználtság. Közel harminc 
százalékkal nagyobb forgalmat gene-
rálunk sürgősségi és intenzív esetek 
kapcsán, mint az országos átlag.
Az orvosok, szakdolgozók elvándorlása 
mekkora problémát jelent?
Sajnos ez realitás és napi gond. Mi 
is küzdünk ezzel, de azért megva-
gyunk létszámban, minőségben is. 
Úgy próbáljuk itt tartani a fiata-

lokat, hogy jövőképet mutatunk 
fel nekik. A legfontosabb érték, 
hogy a közösség a lehetőségeihez 
képest összefogott. A várossal közös 
lakásprogramon gondolkodunk. 
A szakmaiságot képviseli az, hogy 
2015-ben a pécsi egyetem mellett 
a budapesti Semmelweis Egyetem 
oktatókórháza is lehetünk. Kézzel-
fogható eredményeink vannak, szép 
számmal vannak rezidenseink is, de 
nyilván nem tudunk a nyugat-euró-
pai bérekkel versenyezni.
Az átalakítás nem arat osztatlan sikert 
az egészségügyben. A rezidensek figyel-
meztető sztrájkkal szeretnék elérni a 
kezdő orvosok induló bérének növelését. 
Március 21-én a szakápolók is megmoz-
dulnak. Lehet-e széleskörű társadalmi 
összefogás az egészségügyben dolgozók 
bérének rendezésére?
Rossz vagyok esélylatolgatásban, 
de nagyon bízom benne, hogy a 
magyar társadalom kiáll az orvosok 
és a szakdolgozók mellett. Hadd 
mondjak egy példát, miért vagyok a 
munkatársaimra rendkívül büszke. 
Amikor a lakosság egészségéről van 
szó és szűrőprogramokat szerve-
zünk, akkor a hivatástudat és az em-
pátia jegyében mindenféle ellenszol-
gáltatás nélkül megmozdul a csapat, 
és mindenki ott van a szabadidejé-
ben. Teszik a dolgukat, mosolyogva, 
a betegekért, az emberekért.
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Hogyan előzzük meg a vastagbélrák 
kialakulását? Szakértők szerint a 
betegség megelőzésében alapvető 
fontosságú a zöldségekben, gyümöl-
csökben, élelmi rostokban gazdag 
táplálkozás, az optimális testsúly 
elérése valamint megtartása, a rend-
szeres testmozgás.

Izbéki Ferenc gasztroenterológus azt tanácsolja, ha szervezetünk jelez, ne vesztegessük az időt: 
forduljunk orvoshoz!

A vastagbélrák a második leggyakoribb daga-
natos megbetegedés. Magyarországon évente 
mintegy kilencezer ember betegszik meg 
vastagbélrákban. Március a vastagbélrák elleni 
védekezés hónapja. 

A vastagbélrák főként az ötven 
évnél idősebb korosztályt érinti, 
de érdemes figyelni azoknak is, 
akiknek a családjában többször elő-
fordult már a betegség. A krónikus 
gyulladásos bélbetegségek esetén 
is gyakrabban fejlődhet ki a rák. A 
betegség felismerését hátráltatja, 
hogy sokáig tünetszegény. A leg-
több esetben a figyelmeztető jelek 
túl későn jelentkeznek. Az már az 
előrehaladott stádium jele, amikor 
vérzik, amikor a székelési szokások 
megváltoznak, amikor hasmenés 
alakul ki – mondta prof. Dr. Izbéki 
Ferenc.
A Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktatókórház osztály-
vezető főorvosa hozzátette: az 
időben felfedezett vastagbélrák 
kezelhető illetve gyógyítható, 
ezért van különös jelentősége a 
szűrővizsgálatoknak. Míg egy 
tünetmentes rákos beteg eseté-
ben az ötéves túlélés kilencven 
százalékos, addig az előrehaladott 
stádiumú betegek esetében ez 
a szám mindössze tíz százalék. 

leffelholCZ Marietta

Figyeljünk szervezetünk jelzéseire!Újabb segítség az Alcoától

látrányi Viktória

A világ legtermészetesebb dolga, hogy a szülők 
mindennél jobban féltik és óvják gyermeküket. 
Ezek közül sok irreális félelem, de biztos, ami 
biztos alapon mindent elkövetünk azért, hogy 
gyermekünk a legideálisabb körülmények között 
cseperedjen.

Március 5-én, csütörtökön 16 órától 
Mészáros Zalán mesél a szülőknek a 
gyermekkori balesetek megelőzéséről 
és az elsősegélynyújtásról az Öreghe-
gyi Közösségi Ház Kismama Klub-
jában. Mészáros Zalán mentőtiszt 
nevét babás körökben jól ismerik, 
hiszen rendszeresen közreműködik 
a Humán Szolgáltató Intézet és az ön-

Előzzük meg a gyerekkori baleseteket!

Mint minden betegség esetében, 
a vastagbélrák kialakulása ellen 
is sokat tehetünk. Csökkenti a 
kór kialakulásának kockázatát 
egyebek mellett a rostban gazdag 
ételek fogyasztása, a testmozgás 
és a megfelelő testsúly elérése és 
fenntartása.

• Természetes hangzás
• Modern technológia
• Könnyű kezelhetőség

• Részletfizetési lehetőség
• Szinte láthatatlan
• Kényelmes viselet

A VILÁG EGYIK LEGKISEBB HALLÓKÉSZÜLÉKE

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

AJÁNDÉK 

GYÓGYSZERADAGOLÓ

AMÍG A KÉSZLET TART!

*  Az akció ideje alatt egy 
személy max. 12 db elemet 
vásárolhat akciós áron. Az 
akció 2015. április 30-ig 
vagy a készlet erejéig tart.

Hallókészülék elem

Kérjük hozza magával hallókészülékének kiskönyvét és  
ezt a hirdetést amikor bejön hozzánk!

49 
Ft/db*

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre
Az akció 2015. április 30-ig 
vagy a készlet erejéig tart. Az 
akció részleteiről érdeklődjön 
audiológusánál.

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló  
8000 Székesfehérvár, Várkörút 56. 
Bejelentkezés: 06-22/500-053 •  
06-30/557-1731

Szakorvosi hátterünk:  
dr. Osváth Györgyi 
fül-orr-gége fôorvos,
dr. Vincz István 
fül-orr-gége adjunktus,  
audiológus szakorvos

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Rossz a memóriád? Nem baj!

Az akció 2015. március 2-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Márciusban elfelejtheted
a magas árakat!

Vásárolj memóriahabos
matracot most

25%
kedvezménnyel!
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kormányzat által szervezett progra-
mokon. Ezeken szólt már a légzésfi-
gyelő használatáról és a csecsemőkori 
vészhelyzetekről is. Statisztikai tény, 
hogy tavasszal és nyáron a gyerekek 
birtokba veszik a parkokat, játszóte-
reket, előkerül a kerékpár, a roller. 
Sajnos ez azzal is jár, hogy ilyenkor 
több baleset történik. Mészáros Zalán 
többször beszélt már arról, hogy a 
szülők legfontosabb feladata, hogy ne 
engedjék a gyerekeket olyan hely-
zetbe kerülni, amikor tudható, hogy 
baleset érheti őket. Vannak nehezen 
kivédhető vészhelyzetek, ilyenkor 
fontos, hogy a szülő megtanulja újra-
éleszteni és a szakemberek megérke-
zéséig életben tartani gyermekét.

Több intézménynek nyújtott 
már támogatást alapítványán 
keresztül az Alcoa a társadalmi 
felelősségvállalás jegyében. 
Ezúttal a Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktató Kór-
háznak segített a vállalat. Az 
adományból modern kezelőszé-
keket szerzett be az egészség-
ügyi intézmény. Az onkológiára 
kettő, a pulmonológiára pedig 
három speciális kezelőszéket 
vásároltak, melyek a hosszú 
ideig tartó infúziós kezelések 
alkalmával komfortosabb elhe-
lyezést biztosítanak a betegek 
számára.  Emellett pedig az 
ergonómiai tényezők a szakdol-
gozók biztonságos munkavég-
zését is segítik.
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báCskai gergely 

Fehérvár volt a díszvendég

A kiállítás egyik legnagyobb attrakciója az a 180 négyzetméteres Magyarország térkép volt, 
mely egymillió LEGO kockából épült fel. A térképre felkerült az ország tíz jelentős látványossá-
ga, köztük a fehérvári Országalma is.

A város egyik legnagyobb fesztiváljának főszereplői, Szent István király és Gizella királyné 
óriásbábja tette még hangulatosabbá a székesfehérvári stand megnyitóját

Székesfehérvár kiállítóstandjának megnyitóján Szegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai 
Nonprofit Kft. vezetője mellett Vargha Tamás országgyűlési képviselő, Cser-Palkovics András 
polgármester, Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója és Ocskay Gábor, a Fehérvár AV19 
szakosztály-igazgatója beszélt a város értékeiről

A fehérvári standon látvánnyal és látvá-
nyossággal, ízekkel, játékkal és nyeremé-
nyekkel kényeztettek minden látogatót, 
továbbá kedvezményes díszcsomagokkal is 
invitálták a leendő turistákat Fehérvárra. A 
140 négyzetméteres, modern standon felvo-
nultatták Székesfehérvár mellett a környék 
értékeit is.

A turisztikai seregszemlén 258 kiállító több ezer ajánlatából válogathattak a látogatók

heiter DáViD taMás

A város hangja 

Nyolcan „a város hangjai” közül – a többiek dolgoznak...

Hétfőtől elindult a tavaszi megújulás a Vörös-
marty Rádióban. Nehéz dolgom van e sorok 
szerzőjeként: rengeteg szál fűz az adóhoz, az 
itt eltöltött hét év miatt érzelmileg is kötődöm 
hozzá. Mi tagadás, voltak nehéz időszakok 
a rádió életében, de szerencsére a Fehérvár 
Médiacentrumban új otthonra találtunk, mű-
sorunk egyre népszerűbb a hallgatók körében. 
A tavasz most ismét megújulást hoz, nemcsak a 
szerkesztőség, de a rádióhallgatók életében is. 

Nehéz visszaadni, milyen egy 
átlagos nap a Vörösmarty Rádió 
életében. Főleg azért, mert nincsen 
átlagos nap! Egy kedves kollégám 
úgy fogalmazott: a média a bohém, 
öntörvényű széplelkek gyűjtőhelye. 
Anélkül, hogy túlragoznám: ha a 
szerkesztőségben uralkodó hangu-
lat felét vissza tudjuk adni a hallga-
tóknak, már nyert ügyünk van!
A rádió vezetője, Schéda Zoltán 
szerint a hallgatók napok alatt 
megkedvelték a Vörösmarty Rádió 
megújult műsorát. Ebben nagy 
szerepet játszott az új műsorvezető, 
Bokányi Zsolt is. Hétköznaponként 
Schéda Zoltán, Németh Gábor, 
Bokányi Zsolt majd Kozma Ágnes 
számít a hallgatók figyelmére, 
hétvégén Sasvári Csilla és Palkó 
Zsuzsanna várja a fehérváriakat 
a készülék mellé. A Vörösmarty 
Rádió „a város hangja” – így szól új 
szlogenünk is.

Az új közszolgálati, közösségi 
műsor persze nemcsak a székesfe-
hérváriaknak szól, az egész megye 
első számú hírforrása szeretnénk 
lenni, hiszen vételkörzetünk a 
domborzati viszonyoktól függően 
olykor kiterjed a megyehatárig 
is. A legtöbb székesfehérvári és 
megyei információt eddig is tőlünk 
kapták a hallgatók az élet min-
den területéről, de a megújulás 
jegyében egyfajta élő, interaktív 
közösségi portállá alakul rádi-
ónk. Úgynevezett „szövegrádió” 
vagyunk, ahol a valódi tartalom, 
az információ, a hír kap prioritást, 

a rádiózás klasszikus értékeinek 
megfelelően.
Zenei kínálatunk is megújult, első 
számú célközönségünk, az aktív 
korosztályok zenei ízlésének igyek-
szünk megfelelni. „Célunk az, hogy 
két-három gyerekkel a hátuk mögött a 
tisztes családapák is üssék a ritmust 
a kormányon!” – vallja Barabás Fe-
renc, a rádió zenei szerkesztője, aki 
szemtelenül fiatal kora ellenére is 
tudja, mi kell az értő füleknek, ha 
már mindent megtudtak arról, mi 
történik a városban és környékén.
Én magam szombaton és vasárnap 
hajnali 5 órától is várom majd a 

Március elejétől megújult műsorral várja hallgatóit a Vörösmarty Rádió
rádióhallgatókat heti hírösszefog-
lalóval. Hétköznap pedig Unger 
Ágnes kolléganőmmel száguldó 
riporterként segítjük a hírszer-
kesztők, Romhányi Anikó, Palkó 
Zsuzsanna, Ficsóri Erika és Bóna 
Éva munkáját. Ott leszünk minden 
fontos városi eseményen, meg-
szólaltatjuk az utca emberét és a 
hírességeket egyaránt. Hétvégente 
a rádió ezermestere és zenei guruja, 
Barabás Fecó is mikrofont ragad, de 
rendszeresen beköszönnek a Fehér-
vár Médiacentrum sportriporterei 
is: nemcsak a friss sporthírekkel és 
közvetítésekkel, de hétköznap reg-
gelente könnyed társasági hírekkel 
és érdekességekkel a sportpályák 
és a lelátók tájékáról. Aki pedig 
nemcsak hallgatna, de látna-olvas-
na is minket, a rádió facebook-olda-
lán és honlapján (vorosmartyradio.
hu) is tájékozódhat.
Hogyan összegezném a megújulás 
első hullámát? Új szignálpark, új 
műsorvezető, tartalmas, informatív, 
mégis szórakoztató műsorok sok 
hírrel, szerethető zenével. Mindez 
a hiteles tájékoztatás, a szakmai 
igényesség jegyében, a kedvelt 
műsorelemek megújításával.
A tavaszi megújulásnak ezzel azon-
ban még nincs vége: hamarosan 
még több hírrel, esténként hangos-
könyvvel, tartalmas előadásokkal és 
egyéb különlegességekkel várja régi 
és új hallgatóit a Vörösmarty Rádió!

Székesfehérvár kulturális produkci-
ókkal is bemutatkozott: a színpa-
don a Fehérvári Big Band, az Alba 
Regia Táncegyüttes és a Kodolányi 
Művészeti Tanszékének diákjai 
léptek fel. A székesfehérvári stand 
egyik legnépszerűbb pontja pedig 
Damniczky Balázs cukrászmester 
fagylaltos pultja, a Fehérváron 
gyártott Milka csokoládé és TUC 
keksz volt.
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„Székesfehérvár zöld szívét képviselem” 
Beszélgetés Deák Lajosnéval, a 11. számú önkormányzati választókörzet képviselőjével

heiter DáViD taMás

Politikai pályájáról, a körzetét érintő legfonto-
sabb ügyekről és terveiről beszélgettünk Deák La-
josnéval, a 11. számú választókörzet önkormány-
zati képviselőjével. Saját területéről úgy vall, 
hogy az Székesfehérvár egyik legszebb kertvárosi 
övezete, amelynek ugyanúgy része a Széna tér, 
mint a kertváros közepén megbújó lakótelepek, 
vagy az Aszalvölgyi árok és a Kadocsa utca közti 
„író utcák” rendezett kertjei: „A vezér utcák sajá-
tos, polgári hangulatot árasztó környéke mindig 
közel állt a szívemhez. Ideköt dédszüleim háza, a 
barátaim, a munkám, sok személyes kapcsolat és 
számtalan élmény.”

A politikai élet közelébe 2006-ban került. 
Hogyan kezdődött a pályafutása?
A közösség építése, segítése mindig 
fontos volt számomra. Tősgyökeres 
székesfehérvári családból származom 
én is, férjem is. Mindig érdekelt a la-
kókörzetem, főleg az itt élő emberek 
sorsa. Először a háttérből segítettem 
a politikusok munkáját, majd Bezzegi 
Pál önkormányzati képviselő mellett 
dolgozhattam. Három évig tartott 
közös munkánk, mellette mélyült 
el bennem az a tudás és tapasztalat, 
amit az aktív közéleti szerepvállalás 
megkíván az embertől. Sajnos 2011-
ben Bezzegi Pál elhunyt. A városrész 
lakóinak jóvoltából én állhattam a 
helyére. A felelősség súlya nagy, de 
most már azt is tisztán látom, hogy az 
a szolgálat, amivel segíteni tudom az 
emberek problémáinak megoldását, 
igen felemelő feladat. A közösség 
bizalmának megfelelni pedig óriási 
kihívás.
A tavalyi választáson megőrizte 
mandátumát, és az új önkormányzati 
ciklusban új feladat is várta: a határon 
túli magyarokkal való kapcsolattartásra 
kapott tanácsnoki megbízást.
A határon kívül rekedt magyarság 
végtelenül hálás azért, ha magyarnak 
tekintjük, és jelenlétünkkel erősítjük 
őket. Képviselőként 2011-ben jártam 
Gyergyószentmiklóson egy emlék-
műavatáson, akkor ismertem meg a 
város határában történt mészárlás 
részleteit. Az ott tapasztaltak hatásá-
ra fogalmazódott meg bennem, hogy 
a hetvenedik évfordulóra egy emlék-
parkot kell létesítenünk Székesfe-
hérváron, de nemcsak az ott elesett 
katonáink emlékét őrizendő, hanem 
hálából azoknak az embereknek is, 
akik eltemették városunk fiait, és év-
tizedeken keresztül ápolták sírjukat, 
nem feledték tragikus sorsukat. A 
városunkban Gyergyószentmiklósról 
elnevezett tér most összeköt minket. 
Fontos folyamat kezdetének tartom 
ezt Székesfehérváron: a határon túli 
magyarsággal rendszeressé és hivata-
lossá vált a kapcsolattartás. Ennek a 
személyes kontaktusnak az eredmé-
nye, hogy folyamatosan felélesztjük 
a régi testvérvárosi kapcsolatokat, 
illetve kezdeményezünk együttműkö-
dést a Kárpát-medence több városá-
val, Erdély mellett a Felvidéken és 
Kárpátalján is. Kiemelten kell most 
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figyelnünk Kárpátalja magyarjaira. 
Már szervezünk egy gyűjtést, és 
amilyen gyorsan tudjuk, elindítjuk a 
város segélyszállítmányát.
Székesfehérvárnak jelenleg tizenöt 
testvérvárosa van, de az a tapasztalat, 
hogy közülük hosszú távon nem mind 
működik aktívan.
Azt látom, hogy szinte minden 
együttműködés személyekhez 
kötődik, és ahogy az idő múlásával 
a kapcsolatot életben tartó ember itt 
vagy ott kikerül a közéletből, a két 
város közötti egymásra figyelés is 
lanyhul. Ezt szeretném kiküszöbölni 
azzal, hogy rögzítjük a kapcsolat-
tartás szervezeti formáit a két város 
életében.
Mivel Ön időközi választáson jutott 
mandátumához az előző ciklusban, 
három éve volt képviselői munkájával 
bizonyítani. Visszatekintve bizonyára 
mérlegelte az eredményeit. Mire volt a 
legbüszkébb?
Szerencsére a városrészben élők 
szeretik a lakókörnyezetüket, és ten-
ni is akarnak érte. Erre a városrész 
képviselői mindig támaszkodhatnak. 
Legelső feladatom annak a százéves 
keresztnek a felújítása volt, mely 
évtizedeken keresztül méltatlan álla-
potban állt a Budai út és a Kisteleki 
utca kereszteződésében. Ezt követte a 
rendkívül kátyús Nefelejcs utca teljes 
burkolatának cseréje. Ezt az állami 
adósságátvállalásnak köszönhetjük, 
hiszen városunkban elindulhatott a 
Saára Gyula Útfelújítási Program. A 
Széna tér megújítása igazi ajándék 
volt az ott élőknek és az iskolába 
járóknak, számomra pedig komoly 
eredmény. Harmincéves lemaradást 
számoltunk fel: elbontottunk egy 
balesetveszélyes medencét, parkot 
alakítottunk ki a helyén fitnesz 

játékokkal, védőhálóval körbekerí-
tett focipályával, ivókúttal. Padokat 
állítottunk, ahova leülve beszélget-
hetnek az emberek. Szintén az állami 
adósságátvállalásnak köszönhetően 
indult el a városban az intézmények 
felújítását célzó Ybl-program. Ebben 
is érintett volt a választókerület a 
Gyöngyvirág óvoda felújításával és 
a Hétvezér Általános Iskola közel 
háromezer négyzetméteres tetőfelújí-
tásával.
Többször említette a személyes kapcsola-
tot, ami a lakókörzetében élőkhöz köti. A 
közösség összetartása mitől ilyen erős?
Nagyobb városrészi ünnepségek ren-
dezésére nincs alkalmas területünk, 
de a Halesz park tavalyi felújításával 
igazi közösségi teret építettünk. A hét 
bármelyik napján, bármely napszak-
ban sok sportolni vágyó embert látok 
futni vagy a szabadtéri kondigépeken 
edzeni. Sok kisgyermekes családot 
vonz a megújult játszótér, a bizton-
ságos közlekedés megtanulására 
alkalmas KRESZ pálya, de itt van a 
város egyetlen mozgássérülteknek 
felállított hintája is.  A felújítások 
után az emberek birtokba vették a 
Lehel utcai játszóteret és a Széna 
teret is, ezeken a helyeken minden 
korosztály megtalálja a szórakozási, 
sportolási lehetőséget.
Milyen programokkal tudja támogatni a 
lakóközösség önszerveződését?
Közösségi helyek tekintetében 
szűkösen állunk, elsősorban könyvtá-
rainkra tudok számítani a Széna 
téren és a Zsolt utcában, de ezek sem 
alkalmasak sok ember befogadására. 
Az ott dolgozó munkatársak azonban 
igen aktívak, színvonalas programok-
kal várják a környék lakóit. A Zsolt 
utcai katolikus templom közösségi 
háza nyitotta még meg előttünk az 

ajtaját: szerveznek ott kiállításokat, 
előadásokat, könyvbemutatókat, 
koncerteket is. Nagyon sok embert 
vonzott a két éve megrendezett 
keresztény kórusfesztivál. A Vox 
Mirabilis kórus az idén is folytatja a 
nemzetközivé szélesedő rendezvény 
szervezését: május 31-én a barátok 
templomában rendezzük meg immár 
második alkalommal. A szabadtéren 
szervezett programjaink is egyre 
népszerűbbek. Az Aszalvölgyi Kupa 
például annyira túlnőtte magát, hogy 
mára családi rendezvénnyé bővült, 
és civilszervezetek is helyet kérnek 
benne maguknak. A karácsony előtti 
négy hétvégén több ezren vettek részt 
a Vízivárosi Adventen, amit tavaly 
először négy városrész összefogásá-
val rendeztünk meg.   
Az új önkormányzati ciklusban milyen 
feladatok állnak ön előtt?
A Fáy, az Almássy és a Papagáj 
lakótelepek megkopott, megfakult 
parkjainak felújítását tervezem. A ját-
szóterek megújításával is az a célom, 
hogy a gyerekek itt, a lakóhelyükön 
találják meg azt a vonzó környezetet, 
ahol jóérzéssel töltik szabadidejüket. 
A Széna téri iskolában régi probléma 
a tornaterem hiánya, de hónapo-
kon belül megkezdődik az iskola 
területén egy új sportcsarnok építése. 
Terveink szerint ez  a létesítmény 
szolgálja majd ki a környéken lakók 
tömegsportigényét, és ad otthont a 
kézilabda-utánpótlás nevelésének. 
Az Aszalvölgy új szabadtéri sport-
centrummal gazdagodik – helyet 
kap benne egy futópálya, kondi- és 
fitneszpark, korszerűsítjük a közvi-
lágítását is. Dédelgetett álmom, hogy 
a költségvetésbe beleférjen még egy 
mozgássérültek számára használható 
játszópark is. Persze a körzetben 
élőknek is nagyon fontos lenne, 
hogy mielőbb elinduljon a Berényi 
út felújítási munkálatainak második 
üteme, a Pozsonyi út Berényi út és 
Németh László utca közötti szaka-
szának felújítása, továbbá a Nefelejcs 
utca és az Olaj utca közötti átkötő út 
megépítése. Az intézményfelújítás 
terén jó hírem van: a Nefelejcs úti 
óvoda épületének teljes nyílászáró-
cseréje még az idén megtörténik.
Milyennek látja a körzetét öt év múlva?
Úgy szoktam ezt a városrészt nevez-
ni, hogy Székesfehérvár zöld szíve, 
mert nagyrészt kertes, családi házas 
övezet. Szeretném elérni, hogy min-
den itt lakó emberben tudatosodjon 
a családi házak konyhakertművelési 
tradíciója. Ennek felelevenítésére 
a körzetben élő agrárszakembe-
rek nyújtanának segítséget, hogy 
az emberek a kertjükbe ne csak 
gyepszőnyeget tervezzenek, hanem 
próbálják maguk megtermelni a 
család zöldség- és gyümölcsszükség-
letét. Fedezzék fel újból, és őrizzék 
meg a föld tiszteletét! Leljék abban 
is örömüket, hogy saját termést, 
egészséges zöldséget és gyümölcsöt 
tehetnek az asztalukra!
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Horoszkóp
Március 6. – március 12.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 3. 21. – 4. 20.

A változás szele érkezett el úgy szakmai téren, mint 
a magánéletében. A szerelmi életében új lehetőségek 
nyílnak meg hosszú távú kapcsolat kialakítására. A 
meglévő kapcsolata átbillen a nehéz ponton és jó 
irányba megy. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ezekben a napokban megnő az érzelmi biztonság 
iránti igénye. Egy kiemelkedő ajánlatot kap szakmai 
téren, ami sok jót ígér Önnek. Bátrabbnak kell lennie!  
A hét mottója, amit érdemes szem előtt tartania: a 
bátraké a szerencse!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Óvakodjon az erős impulzusoktól és az extra nagy köl-
tekezésektől! A mértékletesség acélravezetőbb ezen a 
héten. Az ismerősei köréből valakinek, aki Önhöz közel 
áll, érzelmi válsága van. Most valóban nagy szükség 
lenne az Ön támaszára ebben a nehéz helyzetben.  

Bika 4. 21. – 5. 20.

Egyre több öröm éri végre. Amennyiben még függet-
len, igencsak nagy hatással lesz a hét során a másik 
nem tagjaira. Látja bevételének növekedését. Költe-
kezéseiben legyen megfontolt, csak nagyon indokolt 
esetben adjon ki pénzt a kezéből a hét folyamán!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Nem tanácsos ebben az időszakban a szerelmi 
életének részleteibe beavatni másokat. Még Önnek 
is meg kell formálnia az elképzeléseit ahhoz, hogy 
szilárdan dönthessen, hogy tisztán lássa azt, hogy mi 
az, amit szeretne. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Egy kicsit vibrál a napokban Ön körül a levegő. 
Ez kiválthat Önben ingerlékenységet, idegességet. 
Szinte alig tud koncentrálni dolgokra. Ez a hét szak-
mailag hoz Önnek új lehetőségeket, viszont anyagi 
téren felmerülhetnek nehézségek.   

Leáldozóban a zsindely, felfutóban a hagyományos cserép népszerűsége

A hagyományos kerámiacserép nyolcvan-száz évig is a ház éke lehet

sChéDa sZilVia

Egy lakóházra ránézve azonnal szembetűnik, 
ha valami nincs rendben a tetővel. Vagy éppen 
ellenkezőleg: szép rajzolatú, ép, tiszta fedés 
van rajta. Nem csoda hát, hogy a háztulajdo-
nosok különös figyelmet szentelnek lakóterük 
ékességének. Ha aktuálissá válik a ház 
felújítása, a legtöbb alkalommal szóba kerül a 
tető cseréje is.

Napjainkban nagyon sokféle tető-
fedő anyag található a piacon, az 
egyes típusokon belül is számtalan 
forma, gazdag színválaszték áll 
rendelkezésre. A Tetőépítők Egye-
sületének elnökhelyettese szerint 
ma a pala- és zsindelyfedésű 
házak felújítása a legjellemzőbb. 
„A zsindely nagyon felkapott volt egy 
időben, mostanra viszont lefelé ível 
ennek a technológiának a népszerűsé-
ge, főként azért, mert tizenöt-húsz év 
után cserére szorul. Az a tapasztalat, 
hogy a jól funkcionáló tetőcserép 
működik igazán jól hosszútávon.”
A hazai piacon jelenleg a hagyo-
mányosnak mondható kerámia 
és betoncserép közül választ-
hatnak a vásárlók. Előbbinek 
nagy előnye, hogy időtálló, széles 
választékkal rendelkezik, vi-
szonylag könnyű, és a gyártók 
akár harminc-ötven év garanciát 
is biztosítanak termékeikre. A be-
toncserepek hasonlóan tartósak, 
hiszen különféle kezelésekkel 
látják el felületüket, hogy sokáig 
megőrizzék eredeti színüket. Az 
elmúlt tíz év során a fémlemez is 
népszerű fedőanyaggá vált. „Létez-
nek ma már cserépmintájú, könnyű, 
minőségi lemezek is, melyek szintén 

A ház koronája: a tető
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VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ,
FÜRDŐSZOBASZALON, 

CSEMPE-ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2., Telefon: 22/347-423
Mór, Asztalos út 1. Telefon: 22/400-220 • www.hollander .hu

Lakóközösségek, társasházak,
közös képviselők, lakásszövetkezetek

FIGYELEM!
VÍZ-GÁZ-FŰTÉS-LÉGTECHNIKA vagy egyéb 

felújítás, korszerűsítés esetén
EXTRA KEDVEZMÉNYBEN

részesülnek!
Üdvözlettel: Hollander 2000 Kft. Az
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Hogy miért ezt válassza?
• Könnyű, palás tetőre is rakható
• Körülhornyolt, 

kettős vízelvezető rendszerrel rendelkezik
• Esztétikus, 5 féle színben kapható
• Gazdaságos: 9 db/m2, 

kevesebb tetőléc, gyorsabb munka

Telefon: 22-500-047
www.fehervarteto.hu
info@fehervarteto.hu

Székesfehérvár, Őrhalom u. 3.

Kérje árajánlatunkat díjmentes, helyszíni felméréssel!

Tondach
BOLERO XXL
kerámia tetőcserép

a legkedvezőbb
áron!

nagyon közkedveltek a vásárlók kö-
rében. Ezeket egy formára nyomott 
acél alapra gyártják, természetes 
színű kőszórással látják el. Kopo-
gásmentesek, így tetőtér fedésére, új 
házra és felújításra egyaránt használ-
hatók. A családi házaknál ritkábban 
alkalmazott nagytáblás fémlemezek 
is megtalálhatók a forgalmazók kí-
nálatában, ezeket leginkább nagyobb 
épületeknél, csarnokoknál használ-
ják.
Az új zsindelyfedések visszaszorul-
tak, főként a rövidebb garancia miatt. 
A magas UV-sugárzás hamarabb 
tönkreteszi az ilyen tetőket, ezért ma 
már nem igazán kelendőek.” – mond-
ta el Csizmadia Tibor, aki hozzá-
tette: „A tetőépítés nagy felelősséggel 
jár, ezért házilag, hozzáértő szakem-
ber nélkül semmiképpen nem taná-
csos belekezdeni a munkálatokba.”
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Mérleg 09. 23. – 10. 22.

A megrekedések korszaka lejárt. Határozot-
tan haladhat a céljai felé. Otthoni fronton még 
átmeneti, kisebb feszültségek felmerülhetnek. Épp 
ezért most nem szabadna engednie semmilyen 
provokációnak! 

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Munkájában, a karrierje útján egyenletesen halad 
felfelé. Vigyázzon magára és azokra is, akik Öntől füg-
genek! Ez a hét kedvez karrierjének. Terveit könnyedén 
meg tudja valósítani segítséggel vagy anélkül is. 

 Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Amennyiben vitás kérdés merülne fel a környezetével, 
ne mondja ki véleményét, míg nem tudja megin-
dokolni! Egy pénzügyi meglepetés vár Önre ezen a 
héten. Legyen türelemmel, ha magányos, hamarosan 
betoppan az életébe szívének megdobogtatója.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Használja kapcsolatait és kitűnő üzleti érzékét, és 
lépéselőnyben lesz a többiekhez képest! Bizonyos 
dolgokon képtelen változtatni. A szívügyekkel nem ez 
a helyzet. Találkozhat valakivel, akivel régen érzelmi 
kapcsolatban voltak.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Az üzleti életben vannak dolgok, amiben már nincs 
annyira meggyőződve, mint a legelején. Míg kétke-
dései kikristályosodnak, jobban teszi, ha figyel re-
akcióira az érintettek előtt. Használja ki a kínálkozó 
lehetőségeket, kedvese mindenben támogatja majd!  

Halak 2. 19. – 03. 20.

Érzelmi téren egy kicsit passzívabbá válhat a napok-
ban. A lelkesedés lángja mintha csökkenne Önben. 
Elképzelhető, hogy hideg fejjel kényszerül döntéseket 
hozni, mert szükséges. Sok lehetőség adódik ebben a 
periódusban anyagi helyzetét helyre igazítani. 

Amit a földtől elveszünk,
azt a kiskertben is vissza kell adni

Országos Méhésztalálkozó Székesfehérváron

Mivel az Artis és a Bora is gombaalapú, ezért gombaölő szereket, például lemosó permetet 
ezekkel egyidejűleg nem szabad használni, mert azzal a talajkezelőnket is elpusztítjuk – taná-
csolja Németh László

Már csak Micimackó hiányzott a vásárból...

nagy Zoltán Péter

Vakler lajos

Bár az időjárás egyre gyakrabban becsap bennün-
ket, az mégis biztos, hogy a talajelőkészítésre már 
kora tavasszal gondolni kell, és lassan a gondosko-
dás ideje is ránk köszön. E témában Németh Lászlót 
kerestük meg, aki a Kenderzsineg mezőgazdasági 
boltot vezeti.

Huszonhetedik alkalommal rendezték meg 
Székesfehérváron az Országos Méhésztalálkozót 
és Vásárt. Ezévben csaknem kétszáz kiállító 
fogadta el a rendezők meghívását, és ötezernél 
is több látogató, vásárló volt kíváncsi a 
találkozóra. A kiállításon ezúttal a szomszédos 
országok szakemberei is tiszteletüket tették. 
Érkeztek Szlovákiából, Csehországból, Ukrajná-
ból és Romániából is, tanulmányozni a magyar 
méhészek módszereit.

Székesfehérvár polgármestere 
köszöntötte a találkozó résztvevőit: 
„Örülök, hogy van egy olyan erős 
közösség városunkban, amelyik ezt az 
országos szakmai találkozót csak-
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Növényvédőszerek, vetőmagok, 
műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, 
Reagron feromoncsapdák, borászati 
felszerelések, üvegárú.
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-17.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

nem három évtizede megszervezi. Ez 
önmagában tiszteletreméltó. Székes-
fehérvár példát tud mutatni, hiszen 
van egy olyan rendezvényünk, amely 
Európa-szerte ismert. Nem véletlen, 
hogy vendégül láthatjuk a szomszédos 
országokból érkezett szakembereket is. 
Olyan termelők érkeznek, akik tanulni 
szeretnének tőlünk, és átadják saját 
tapasztalataikat is. Az agrárium ezen 
ágazata rendkívül sikeres, jól mutatja 
ezt közösségének ereje is.”

A magyar méz nagyon sikeres 
Európában. Termékeink kelendő-
ek az uniós piacon, ugyanakkor a 
méhészeknek 2014-ben meg kellett 
birkózniuk a rendkívül szélsőséges 
időjárással. Ez azt eredményezte, 
hogy az Európában is különleges-
ségnek számító akácmézet nem 
tudták begyűjteni a méhek. Ennek 
gyakorlatilag valamennyi magyar 
méhész kárát látta. Nagy Gyula, a 
Fejér Megyei Méhészek Egyesületé-
nek elnöke így fogalmazott:
„Nagyon nehéz időszak volt. Az én 
akácmézem is elfogyott, már csak ve-
gyes mézet tudunk árulni a piacon. Az 
a baj, hogy immár harmadik éve ilyen 
gyenge szezont zárunk. Eddig mindig 

volt bizonyos mennyiségű áthozat, 
most azonban mindenki kifogyott a 
tartalékból. Egyetlen dolgot tehetünk, 
várunk egy igazán jó évet! Nincs más 
lehetőségünk, mint reménykedni egy 
olyan tavaszban és nyárban, hogy a 
hordók megteljenek.”
A méhészek a sok gond ellenére 
bizakodóak, hiszen mint mondják, 
az igazi méhész tudja, hogy ehhez a 
választott hivatáshoz nem kell más, 
mint kitartás, méh és ész.
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A kiskertek kártevőitől biológiai és 
vegyi anyagokkal szabadulhatunk 
meg. A vegyszerek többsége granu-
látum, amit csak berotálni, beásni 
kell, vagy a zöldségmagokkal együtt 
„besózni” a földbe. A másik megol-
dást a mikrobiológiai szerek jelentik, 
melyek különböző gombákat tartal-
maznak.
Utóbbiak garantálhatják, hogy növénye-
ink bioterméseket hozzanak?
Igen. Ezek a gombák nem minősül-
nek rovarirtó szernek, hanem kedve-
zőtlen életkörülményeket teremtenek 
egyes rovarok számára. Két hatásme-
chanizmusú szerről beszélünk: az 
egyik gyorsan, gyakorlatilag azonnal 
megkezdi hatását, és másfél hónapig 
kitart, ez az Artis nevű. A másik szer 
hatása csak másfél-két hónap múlva 
kezdődik, de akár egy esztendeig 
dolgozik, ez a Bora.
Miben különböznek ezek a gombaalapú 
szerek a vegyi anyagoktól?
Árban teljes a hasonlóság, talán több 
munka van vele, mert nemcsak ki-
szórni, hanem permetezni kell őket, 
és alaposan belocsolni. De ebben 
tökéletesen segít egy jól időzített 
tavaszi eső is. E két gombafélét együtt 
is szokták használni, amivel elérhető, 

hogy a gyors hatású Artis azonnal 
megkezdi működését, és mire hatása 
„elfogyna”, beindul a Bora.
Milyen növényekre ajánlja ezeket a 
gombaalapú talajvédő szereket?
Elsősorban hagymafélékre, retekre, a 
gyökérzöldségekre, de a friss telepí-
tésű gyümölcsfáknál is jók: a pajorok 
akár a néhány éves fák gyökereit is 

elrághatják. Bár nem kimondottan 
növényvédelemről szól, de a vakon-
dokat is „elkergethetjük” vele. A 
vakond odamegy, ahol van mit enni. 
Ha a rovarokat kiírtjuk, odébbáll.
Mi a helyzet a fóliák, üvegházak alatt?
Az intenzív művelés és a zárt tér 
miatt felszaporodhatnak a különböző 
gombafélék, amik között olyan is 
akad, ami toxikus anyagokat termel, 
magyarul mérgező. Ezek ellen kitűnő 
szer a Trifender mikrobiológiai készít-
mény, ami szántóföldön is használa-
tos. De vigyáznunk kell vele, mert az 
előbb említett két szert is elpusztítja, 
azaz együtt ne használjuk!
Mit kér a talaj ilyenkor tavasszal?
A három fő nyomelemre – nitrogén, 
foszfor, kálium – nagy hangsúlyt 
fektetünk, de az „apróságok” mindig 
kimaradnak. A bór, a kalcium, a 
magnézium, a cink ugyancsak fontos 
a növények fejlődésében. Az utób-
biakat is vissza kell pótolni a földbe, 
vagy lombtrágyaként kipermetez-
nünk a növényzetre! Gondoljuk 
meg, hogy hány mázsa gyümölcsöt 
szüretelünk a kiskertünkben! Vissza 
kell tennünk valamennyit, mert a 
föld „éhen hal”! A „nincsből” nem 
lesz termés!
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A Fehérvár Televízió műsora 2015. március 7-től március 13-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

2015. 3. 7. SZOMBAT
 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:25 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:25 Bajnokok városa 
– ismétlés

10:55 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelhocz	
Marietta. Vendég: 
Zsabka Attila

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendégek:	Major	
István	és	ifj.	Major	István

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta. Vendég: 
Dr. Szántó István

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:05 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvár AV 19 - 

Vienna Capitals 
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

15:30	 Alba	Liga	kispályás	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Balatoni utazás – 
ismeretterjesztő	
film	17.	rész	

17:00 A Fehérvár TV 
archívumából

17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán. Vendég: 
Babos Rita

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Üzleti	negyed	–	ismétlés

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

19:50	 Trópusi	hőség	–	Az	év	
modellje – am. sorozat (12)  

20:50	Alba	Regia	Szimfonikus	
Zenekar 

	 Közvetítés	a	Vörösmarty	
Színházból a megújult Alba 
Regia	Szimfonikus	Zenekar	
bemutatkozó	koncertjéről.

22:30 FehérVászon – 
filmes	magazin	

23:00 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

23:20 Képes hírek 

2015. 3. 8. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:20 Fehérvári beszélgetések 
–	ismétlés	Műsorvezető:	
Németh	Zoltán.	
Vendég: Babos Rita

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

–	ismétlés	Műsorvezető:	
Leffelholcz	Marietta.	
Vendég: Zsabka Attila

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

–	ismétlés	Műsorvezető:	
Vakler	Lajos.	Vendégek:	
Major	István	és	ifj.	
Major István

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából	
14:00	 Videoton	FC	–	Nyíregyháza	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

15:40	 Siófok	KC	–	Fehérvár	
KC	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:00 A Fehérvár TV 
archívumából

17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Jakubek Tiborné.

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Trópusi	hőség	–		A	

szökevény	–	am.	sorozat	(12)	
20:50	TLI-Alba	Fehérvár	–	Falco	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:10 FehérVászon – ismétlés
22:40 A hét hírei 
23:00 Képes hírek

2015. 3. 9. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45	 Üzleti	negyed	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

15:10	 TLI-Alba	Fehérvár	–	Falco		
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvár i beszélgetések 
– ismét lés 
Műsorvezető:	Látrányi	
Vik tór ia. Vendég: 
Jakubek Tiborné

17:00	 Üzleti	negyed	–	ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán. Vendég: 
Matók János

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Agrárinfó	
20:15 Hírek
20:20 Aqvital FC Csákvár 

– Szolnok labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

22:45 Képes hírek – benne 
egész órakor 

 a Híradó ismétlése

2015. 3. 10. Kedd

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Agrárinfó	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

14:50 Aqvital FC Csákvár 
– Szolnok labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
–	ismétlés	Műsorvezető:	
Németh	Zoltán.	Vendég:	
Matók János

17:00	 Agrárinfó	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Somos	

Zoltán. Vendég: 
Horváth Hella

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális magazin 
20:15 Hírek
20:20 Bass show 1. rész
 Vörös Tamás dzsesszzenész 

55.	születésnapi	
koncertje	basszusgitáros	
vendégekkel.

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2015. 3. 11. SZerdA 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
–	ismétlés	Műsorvezető:	
Somos Zoltán. Vendég: 
Horváth Hella

17:00 Paletta – ismétlés
17:35 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: Csutiné 
Schleer	Erzsébet

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin    
20:15 Hírek
20:20 Vidi TV – sportmagazin

20:35	 Alba	Regia	Szimfonikus	
Zenekar 

	 Közvetítés	a	Vörösmarty	
Színházból a megújult 
Alba	Regia	Szimfonikus	
Zenekar bemutatkozó 
koncertjéről.

22:15 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

23:00 Képes hírek 

2015. 3. 12. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: Csutiné 
Schleer	Erzsébet

17:05 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

Műsorvezető:	Somos	
Zoltán. Vendég: 
Tamás Márk

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20 Világjobbítók – 

magyar	film	(12)
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2015. 3. 13. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
–	ismétlés	Műsorvezető:	
Somos Zoltán. Vendég: 
Tamás Márk

17:00	 Együtt	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia. Vendég: 
Vastag Csaba

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20	 ...	hogy	szaladnak	a	

fák!	–	magyar	film	(12)
21:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
	 Benne:	Legendák	című	

dokumentumfilm	1.	rész
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:25 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: március 8. 14:00 Videoton FC – Nyíregyháza labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

látrányi Viktória

Versre fel! – egy hét van hátra

A Fehérvári Versünnep döntősei tavaly is megmutatták: értik és szeretik a verseket, a magyar irodalmat

Közeledik a jelentkezések leadási határideje. 
Bő egy hét van hátra és kiderül, hány fiatal mé-
retteti meg magát a VI. Fehérvári Versünnepen. 
A tehetséggondozó program népszerű a fiatalok 
körében, s igazi ünnepe a magyar irodalomnak 
és költészetnek. Annak, aki szeretne jelent-
kezni, nincs más dolga, mint március 13-ig 
kitölteni és beküldeni a jelentkezési lapot.

Kedvelik-e a mai fiatalok a ver-
set? Joggal merül fel ez a kérdés. 
Azonban a Fehérvári Versünnep 
bebizonyította az elmúlt években, 
hogy a sztereotípiákkal ellentétben 
szeretnek a fiatalok verseket olvas-
ni – és szavalni. az elmúlt években 
előadott verseket nézzük, talán az 
is megállapítható, hogy a nyugatos 
költők kifejezetten népszerűek a 
középiskolások körében. Kosz-
tolányit, Karinthyt, Ady Endrét 
szívesen olvassák, vagy adják elő 
a fiatalok. A kortársak közül nagy 
hatással van rájuk Parti Nagy Lajos 
és Varró Dániel humoros költészete 
és Tóth Krisztina versei. A Fehér-
vári Versünnep során a résztvevő 
fiatalok, a zsűri és a hallgatóság 
azt is megtapasztalhatja, hogy a 
vers nemcsak mondanivalója miatt 
érinti meg a lelket, de különlegesen 
felemelő hatást gyakorol, amikor a 
ritmussal, a személyes élményekkel 
felöltöztetve adják elő. Izgalmas 
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produkciókban, érzelmekkel teli 
eladásokban bizonyára idén sem 
lesz hiány. Remélhetőleg ebben az 
évben is sok tehetség fordul meg 
a Fehérvári Versünnep színpadán. 
Éppen ezért nincs más hátra: versre 
fel! Aki kedvet érez, ne tétovázzon, 

töltse ki a jelentkezési lapot! A 
hatodszor megrendezésre kerülő 
megmérettetésre 2015. március 
13-ig jelentkezhetnek a diákok, két, 
szabadon választott verssel. A ver-
seny két fordulóból, a válogatókból 
és a döntőből áll.

A részvétel részletes feltételeit, a 
jelentkezéshez szükséges űrlapokat, 
valamint a versennyel kapcsolatos 
legfontosabb információkat a www.
versunnep.hu honlapon lehet megta-
lálni.
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Filmek, előadások, koncertek 
a hétvégi ünnepek jegyében

Programok március 6-tól 15-ig
sChéDa sZilVia

Gyereksarok

Nőnapi programok

Bogyó és Babóca bábkiállítás
Március 6. 10 óra Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház
A megnyitón a Bogyó és Babóca 
könyvek szerzője, Bartos Erika 
is részt vesz, és mesevetítést 
tart a gyerekeknek. Megtekinte-
tő: április 13-ig.

Gombolyító-tekerítő
Március 7. 14 óra Szent István 
Király Múzeum, Országzászló 
tér
Családi foglalkozás 5-11 éves 
korú gyermekeknek Varga Má-
ria Magdolnával.

A három kismalac
Március 8. 11 óra Igéző (Basa 
u. 1.)

Játékkészítő műhely
Március 8. 16 óra Mesterségek 
Háza, Rác u. 20.
Te is tudsz játszani! Legyél já-
tékfejlesztő! További időpontok: 
minden hónap egy vasárnapján.

Szent Gergely vitézei nap
Március 11. 9 óra Mesterségek 
Háza (Rác u. 20.)
A gyerekek kisebb csopor-
tokban sajátíthatják el a népi 
kézművesség fogásait.

Mazsola
Március 14. 17 óra Köfém Műve-
lődési Ház
Zenés bábjáték.

Péntek
Március 6., 9. és 13. 17 óra Fehérvá-
ri Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja 
a mozogni vágyókat. Az Alba 
Pont Lakóközösségi Információs 
Szolgáltató Iroda Női Klubjának 
jógaórájára kényelmes öltözetben, 
polifoammal érkezzenek!

Életigen
Március 6., 7., 13. és 14. 18 óra 
Művészetek Háza, Lila terem
Zsiga Attila lelkigondozó mentálhi-
giénés előadássorozata.

CryBaby koncert
19 óra A Szabadművelődés Háza
Kiss G. László – basszusgitár, ének, 
Dobai István – gitár, Somogyi Soma 
József – gitár, Mészáros Sándor 
– dob. Előzenekar: Gerdesits Be-
nedek Máté Band. Közreműködik: 
Vörös Janka.

Szombat
Nyílt nőgyógyászati szűrőnap
8 óra Család- és Nővédelmi Köz-
pont
Elsősorban olyan 25 és 55 év kö-
zötti hölgyek jelentkezését várják, 
akik eddig nem vettek részt szűrő-
vizsgálaton vagy utolsó részvételük 
óta már legalább 2-3 év telt el.

Nyílt nap
9 óra Homoksor 7.
Az ASKA állatkórházi menhely 
örökbefogadó napja.

XXII. Fejér Megyei KOR-TÁRS 
Nyugdíjas Ki mit tud?
10 óra A Szabadművelődés Háza
A képző-, ipar- és népművészeti ki-
állítás megnyitója, az előadó-művé-
szeti kategória harmadik bemutató 
napja.

III. Egyházmegyei Ki mit tud? – 
előválogató
10 óra Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház
Előválogató a III. Egyházmegyei Ki mit 
tud?-ra a 9. évfolyamtól 25 éves korig 
illetve a 25 év feletti kategóriában.

Cefre palota
18 óra Művészetek Háza
Bödőcs Tibor új, önálló műsora.

Szeretni, inni és énekelni
20 óra Barátság mozi
Francia feliratos film. Nőnapi vetítés.

Vasárnap
Tavaszváró babaruhabörze
8 óra Videoton étterem
Várják a kisgyermekes családokat, 
akik szeretnének olcsón ruhához, 
cipőhöz, játékhoz jutni.

A születés – A gyermekáldás 
kultúrája
15 óra Szent István Király Múzeum, 
Országzászló tér
A tárlatot Paréj Gabriella mutatja 
be az érdeklődőknek. Megtekinthe-
tő: április 12-ig.

Szülők iskolája – Papa-mama-gye-
rekek
16 óra Baptista Gyülekezet (Széche-
nyi u. 26.)
Előadások a gyermeknevelés témá-
jában.

Hétfő
SingSingSing
19 óra Vörösmarty Színház
A nagy sikerű musical show leg-
jobb slágereinek válogatása. Közre-
működnek: Füredi Nikolett, Halas 
Adelaida, Kálmán Petra, Vastag 
Csaba, Vastag Tamás, Keller János, 
Buch Tibor, Egyházi Géza.

Kedd
Öreghegyi Disputa
18 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Domonkos László Csurka című 
könyvének bemutatója. A szerzővel 
és a meghívott vendéggel, Lukácsy 
Józseffel Bobory Zoltán beszélget.

Csütörtök
Kézművesek és őstermelők vására
15 óra Fehérvári Civil Központ 
előtti tér
A vásáron házi tej és sajt, füstölt 
húsáru, lekvárok és szörpök vala-
mint kézműves termékek vásárlásá-
ra nyílik lehetőség. Ezúttal ked-
vezményes almavásár is színesíti a 
programot.

A táncsarkantyútól a kecskedudáig
17 óra Köfém Művelődési Központ
Magyarország történelmi és népi 
hangszerei. Kiállítás Mihály György 
hangszergyűjteményéből. Közremű-
ködik a MusiColore énekegyüttes és 
az Alcoa-Köfém Nyugdíjas Férfikó-
rus. Megtekinthető: március 30-ig.

Magunkról – őszintén
18 óra Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Budai Úti Tagkönyvtára
Kezdjük újra! – Társkeresési straté-
giák. Beszélgetés Fischer Imre kine-
ziológus, pszichológus vezetésével.

Péntek
Alapfokú tojásfestő tanfolyam
16 óra Fehérvári Kézművesek Egye-
sületének Háza (Rác utca 27.)
Három alkalomból álló alapfokú 
tojásfestő tanfolyam. További idő-
pontok: március 20. és 28. 16 óra.

Hungarica – Romer ünnepi koncert
20 óra Fezen Klub (Takarodó út 1.)
A koncertek előtt élő népzenei 
előadással várják az érdeklődőket. 
Kapunyitás 19 órakor.

Szombat
Boka és a Klikk-koncert
21.30 Öreghegyi Közösségi Ház
A zenekar vendégei: Jung Ferenc – 
szaxofon és a Gorsium Művészeti 
Iskola zenész tanulói.

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Nálad a szerva, Nagyi!

Március 7-én 10 órától ismét megrendezik a hagyománnyá vált családi tenisznapot 
az esélyegyenlőség és a sportág népszerűsítése jegyében. Az eseményt Östör Anna-
mária egészségügyi és sporttanácsnok, Tóth Judit Bianca, az Alba Bianca TC elnöke 
és Baranyai Sándor, a Zselicvölgye Sportegyesület képviselője, edzője nyitja meg. 
Zumbával és kerekesszékestenisz-bemutatóval várják az érdeklődőket, majd 12.15-
től Szávay Ágnessel és Marosi Katalinnal bemelegítő forgó játékokat végezhetnek a 
résztvevők.

Nyugdíjas nőnapi ünnepség
Március 6. 14 óra Fehérvári Civil 
Központ
A Fejér Nyugdíjas Szövetség 
nőtagjai és a meghívottak részére 
nőnapi ünnepséget rendez, me-
lyen köszöntik és a férfiak által 
előadott műsorral szórakoztatják 
a megjelenteket.

Liza, a rókatündér
Március 6. 18 óra Barátság mozi
Magyar romantikus vígjáték. 
Nőnapi vetítés.

Ahol a szivárvány véget ér
Március 6. és 7. 20 óra Barátság mozi
Magyarul beszélő, angol-amerikai 
romantikus vígjáték. Nőnapi vetítés.

Nőnapi nosztalgia
Március 7. 17 óra Kisfaludi Kö-
zösségi Ház
Ötórai tea mellé, régi lemezek 
hallgatására várnak mindenkit a 
nőnapi rendezvényen.

Nőnapi mulatság
Március 7. 17 óra Pokol Pince
A Nemcsak a húszéveseké a világ 
nyugdíjas klub nőnapi zenés-tán-
cos nosztalgia estje. A zenét 
Fodor Flórián szolgáltatja.
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Vereségek az alapszakasz hajrájában Tavasz a teremben is

Sulipóló, sztárvendéggel

A Főnix-csarnok műfüves pályáin ismét fo-
ci-nagyüzem van

Kép a mosolyalbumból: a lányok és Kiss Gergely

Kromah zsákolt, az Alba vezetett – aztán az amerikai megsérült

soMos Zoltán

soMos Zoltán soMos Zoltán

Utolsó másodperces kosárral nyert a Kecskemét 
Fehérváron. Ezt a sokkot szerda estig kellett 
volna kiheverni, és Nyíregyházán javítani. Nem 
sikerült: 80-76-ra kikapott Székely Norbert 
csapata.

Tényleg azt hittük, a Paks bravúros 
legyőzésével eljött az idő, amikor az 
Alba megnyeri a szoros meccseket. 
A Kecskemét ellen kiderült, ismét 
bele lehet lépni a régen kerülni 
kívánt folyóba: hiába vezetett tízzel 
is a csapat, az ellenfél fordított, és a 
végjátékot megnyerte. A vendégek 

Folytatódott az Alba Liga városi 
kispályás bajnokság. A székesfehérvári 
önkormányzat és az MLSZ is támogatja 
a sorozatot, amelyben összesen het-
vennégy csapat küzd három osztályban.

Az erőviszonyok ősszel már 
kikristályosodtak, látszik, 
hogy az Alba Liga első 
osztályában a Bádogos-Gre-
copetrol, a Masterplast és a 
Döcös vív majd óriási harcot 
a bajnoki címért. Utóbbi 
két csapat kedden igen 
fordulatos rangadót játszott, 
amelyen a Masterplast nyert 
4-3-ra. Az első osztály amúgy 
tele van hajdani vagy jelenle-
gi nagypályás spílerekkel, fi-
atal tehetségekkel és rutinos 
rókákkal. Ennek megfelelően 
élvezetesek a meccsek.
Ahogy Bencsik István, az 
MLSZ Fejér Megyei Igazgató-
ságának elnöke fogalmazott, 
az Alba Liga színvonalban be-
váltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket. A szervezeti felépítést 
más városok is követhetik, és 
akkor egy országos bajnokság 
vagy válogatott is létrejöhet. 
A másod- és harmadosztály-
ban is beindult a nagyüzem, 
ezekben összesen két veret-
len csapat van, a Fehrer Hun-
gária és az Osztrák Sörház.

A Fehérvár Póló SE által szervezett Sulipóló 
keretében újabb gyerekek ismerkedhettek meg 
a vízilabda szépségeivel. Kiss Gergely szemé-
lyében olimpiai bajnok is érkezett megnézni a 
fehérvári utánpótlást.

A hétvégén három korosztályban 
győzte le a Honvédot a Fehérvár 
Póló. Ez is mutatja: egyre markán-
sabban leteszi névjegyét a fehérvári 
utánpótlásműhely, melynek nin-
csenek létszámgondjai. De bővíteni 
mindig lehet a bázison, többek 
között ezt a célt szolgálja a Sulipóló 
sorozat.
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Kedden, az első idei fordulóban 
kilenc fiú- és hat lánycsapat ugrott 
medencébe, iskolai színekben. 
A gyerekek igazi példaképpel is 
találkoztak, hiszen a Fehérvár Póló 
vezetői meghívták az esemény-
re Kiss Gergelyt. Háromszoros 
olimpiai bajnokunk elmondta, 
olyan sportvárosban, mint Székes-
fehérvár, helye kell, hogy legyen 
a legnépszerűbb, legsikeresebb 
magyar csapatsportnak is. Az 
élménybeszámolót is tartó klasszis 
a Sulipóló eredményhirdetésekor 
a lányoknál és fiúknál egyaránt a 
Hétvezér Iskola csapatának adhatta 
át az aranyérmeket.

nyerőembere, Kovács olyan kényel-
mesen léphetett be a palánk alá az 
utolsó másodpercben, mintha csak 
edzésen gyakorolna. Ez és a meccs 
menete is azt mutatta, mentálisan 
valami nem stimmel a fehérvári 
oldalon, tele volt bizonytalan embe-
rekkel az Alba. Ráadásul az első fé-
lidőben megsérült a legeredménye-
sebb játékos, Kromah, feliratkozva 
a sérültlistán Gilchrist mellé. Erre 
mondta Székely Norbert, hogy még 
nem volt edzőként ilyen peches 
szezonja. Biztatónak egyedül az új 
amerikai hátvéd, Mitchell bemutat-
kozását tekinthettük.
Innen kellett volna felállni és javí-
tani Nyíregyházán. Kromah nem 
játszhatott, ahogy a hazaiaknál 
a bajnokság legjobb pontdobója, 
Hujdurovics sem. Mitchell ellenben 
úgy tűnik, képes lesz húzni az Alba 
szekerét, ezúttal is ő volt a fehérvá-
riak legjobbja. Huszonnégy pontja, 
köztük négy triplája azonban csak 

arra volt elég, hogy végig szoros 
maradjon a mérkőzés, amelyen 
rengetegszer fordított egyik vagy 
másik csapat. Szünetben az Alba 
állt jobban. Kalve is felnőtt Mi-
tchell mellé, és úgy tűnt, megle-
het a győzelem. De hiába várta a 
vezetőedző a mérkőzés előtt, hogy 
centerposzton sok pontot szerez-
zen a csapat, Csorvási és Juhos 
nem termelt. A túloldalon ellenben 
négyen is tíz pont fölé jutottak. 
Vagyis igazi csapatként reagálta le 
a meccs kulcspillanatait a Nyíregy-
háza, amely a negyedik negyedben 
végleg átvette a vezetést. Ha nem 

is sokkal, de az Alba előtt jártak 
Sitku Ernő játékosai, akik ezt 
megelőzően a Falcót is megverték, 
tehát sejthető volt, hogy jó formá-
ban, önbizalommal játszanak. Ez 
utóbbi mintha teljesen hiányozna 
az idei Fehérvárból. Már meg-
számolhatatlan, hányadik szoros 
kimenetelű meccsüket veszítik el 
Simon Balázsék. Ezúttal 80-76 lett a 
Nyíregyházának. 
A sérülések, légióscserék persze 
problémát jelentenek, és még min-
dig bízhatunk benne, ha egyszer 
teljes lesz és összeáll a keret, akkor 
talán… Ám a középszakaszt már 
biztosan rossz helyzetből kezdi az 
Alba: úgy kellene majd a legjobb 
nyolc közé jutni, hogy hetedik hely-
ről rugaszkodik neki a következő 
etapnak. Szombaton, a Falco ellen 
zárul az alapszakasz. Az önbecsü-
lés, az önbizalom és a szurkolók 
hite miatt is nagyon fontos, hogy 
győzzön az Alba. 
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Egygólos Vidi-siker a kupában
Hosszabbításban nyert 2-1-re a fehérvári gárda

Heffler Tibor érdekes meccsen van túl: a Vidi védője testvérével, a pécsieket erősítő Norberttel nézett 
farkasszemet. A családi párbajt ezúttal a piros-kékek játékosa nyerte, visszavágó április elsején 
Pécsen.

A kép csalóka, Álvarez és a Videoton fölé csak az első félidő után nőtt a PMFC. A hazaiak végül a 
salvadori támadó büntetőjével 2-1-re nyertek a Magyar Kupa negyeddöntőjének első meccsén.

néMeth Zoltán

néMeth Zoltán

Az első félidő után még a vendég PMFC állt 
győzelemre a Sóstói Stadionban, a második 
játékrészben azonban fordított a Videoton a 
Magyar Kupa negyeddöntőjének első mecs-
csén. A fehérvári gárda Feczesin góljával 
és Álvarez büntetőjével nyert 2-1-re, a 
meccsbe még egy kihagyott tizenegyes is 
belefért. 

A bajnoki rajtra felemás érzések-
kel tekinthetnek vissza a Video-
ton FC szimpatizánsai, hiszen a 
piros-kékek hiába vezettek már 
2-0-ra is a Győri ETO vendége-
ként, a piros-kékeknek végül 
meg kellett elégedniük az egy 
ponttal. A 2-2-es végeredményt 
hozó meccsen újra betalált 
Nikolics Nemanja, akit télen 
több külföldi klubbal is szóba 
hozott a szaksajtó. A nyáron 
lejáró szerződésű támadó mellett 
Juhász Roland is betalált az 
ETO Parkban, ám a két fejesgól 
ezúttal csak egy döntetlenre volt 
elegendő.
A hét közepén a bajnokság után 
már a Magyar Kupa negyeddön-
tőjére fókuszáltak Sóstón: a Vidi 
a PMFC-Matias elleni párharc 
első mérkőzésén lépett pályára. 
A 2015-ös esztendő hazai bemu-
tatkozása előzetesen nem ígért 
könnyű kilencven percet, hiszen 
a horvát Robert Jarni által edzett 
mecseki alakulat egy Újpesten 
aratott 2-0-s sikerrel kezdte a 
tavaszt.
Az MK negyeddöntőjének első 
meccsét a Vidi kezdte jobban, 
Feczesin már az első percben 
tesztelte Gőcze kapust. A foly-
tatásban is a Pajovics – Heffler, 
Chakla, Vinícius, Stopira (Pajac 
46.) – Sándor, Luijckx (Trebotics 
46.) - Álvarez, Ivanovszki (Ko-
vács I. 67.), Maréval – Feczesin A Fehérvár TV sporthíreiből

OptiVita Fehérváron

Az Ironteam Szabadidő és Tömeg-
sport Egyesület 2013 óta rendezi meg 
az OptiVita Ultrafutó Kupát, mely-
nek első két szezonjában 550 futó 
vett részt legalább egy állomáson. 
Az eddigi tizenkét verseny közül öt 
országos bajnokság volt, ahol pálya-
csúcsok és korosztályos rekordok is 
születtek.
Március 7-én, szombaton kerül sor 
a 2015-ös év első ultrafutó országos 
bajnokságára. Hazánk legjobb ult-
rafutói a tizenkét órás versenyszám-
ban mérik majd össze erejüket az 
OptiVita Ultrafutó Kupa keretében 
Székesfehérváron. Az országos 
bajnokság mellett nyílt futamban is 
lehet indulni, így azok is kipróbálhat-
ják magukat ezen a távon, akik nem 
rendelkeznek a Magyar Atlétikai 
Szövetség versenyengedélyével. Akik 
szeretnének belekóstolni az ultrafu-
tásba, de tizenkét óránál kevesebbet 
futnának, a hatórás számban indul-
hatnak, de négy és kétórás számban 
is rajthoz állhatnak a futók. Az 1100 
méteres pályát a székesfehérvári 
Csónakázótó szomszédságában jelöl-
te ki a szervező Ironteam SE.

Az én kémiám
Megöregedtem. Sajnos egyre több 
jel utal erre, de most nem a reggeli 
derékfájásról, az egyre korábbi lefek-
vésről jutott eszembe e tény. Hanem 
a kémiáról. Ugyanis falra mászom 
tőle, végigfut a hátamon a hideg 
veríték, ha meghallom a manapság 
egyre több sportágban feltűnő mon-
datot: „Jó volt a csapat kémiája”.
Amikor én még fiatal (no jó, 
fiatalabb) voltam, akkor még arról 
beszéltek az edzők, játékosok, hogy 
remekül működött a csapatjáték, 
összeérett a gárda, jól kiegészítik 
egymást a játékosok. Ma már nagyí-
tóval sem találok ilyen mondatokat 
a mérkőzések utáni értékelésben. Ma 
már kémia van! Akkor ez azt jelenti, 
hogy ha a csapat lúgos és savas 
játékosainak aránya megfelelő volt, 
pH-semleges produkcióval sikerült 
begyűjteni a győzelmet?
De hát nincs mit tenni, ma már 
kémiája van minden csapatnak. Ne 
mondja senki, hogy nem haladok a 
korral: továbbfejlesztettem a dolgot! 
Íme néhány ötlet:
„Jó volt a csapat matekja” – a 
győztes fél remekül használta ki az 
ellenfél játékosának kiállítását, a 
létszám matematikai különbségét 
győzelemre váltotta.
„Jó volt a csapat irodalma” – a játé-
kosok a magyar nyelv ékes haszná-
latával, irodalmi stílusban társa-
logtak a játékvezetővel, elkerülve a 
reklamálásért járó sárga lapokat.
„Jó volt a csapat testnevelése” – a 
játékosok tökéletes fizikai felkészült-
ségének köszönhetően a csapat végig 
nagy iramot diktált.
Értik már, mi bajom a kémiával?
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összetételű Vidi előtt adódtak 
lehetőségek, a 11. percben egy 
szabadrúgás után Vinícius került 
ziccerbe, ám sokáig várt, így 
lövése az egyik védőről vágódott 
szögletre. A hazaiak lendülete 
később alábbhagyott, a pécsi 
kontrák veszélyesnek bizonyul-
tak, a 38. percben az indiszpo-
náltan játszó Stopira hibája után 
Frőhlich éles szögből alig lőtt 
mellé. A 44. percben aztán már 
nem rontott a pécsi támadó, egy 
jobb oldalról belőtt labdát vágott 
Pajovics hálójába.
A szünetben kettőt is cserélt 
Joan Carrillo, Stopira és a csa-
patban most debütáló Luijckx 
helyére Trebotics és Pajac állt be. 
A Vidi érezhetően aktívabb lett, 
a pécsiek pedig szinte teljesen 
feladták a támadásokat. Az 

érezhető, de nem átütő hazai 
nyomás a 66. percben vezetett 
eredményre: Sándor remek 
labdával ugratta ki Feczesint, 
aki 14 méterről a kapuba lőtt. A 
gól után pályára lépett Kovács 
István, aki új lendületet hozott 
a piros-kékek középpályájára. A 
77. percben egy remek cselsoro-
zat végén büntetőt harcolt ki a 
Vidi tízese, ám Feczesin lövését 
Gőcze bravúrral védte. A 87. 
percben ismét Kovács került a 
földre gyanús körülmények kö-
zött, Vad II játékvezető azonban 
tovább engedte az akciót. Kokó 
és a pécsi védők harca végül a 
93. percben dőlt el a fehérvári 
középpályás javára: ezúttal Oj-
danić buktatta a hazaiak nyerő-
emberét. A tizenegyest Álvarez 
váltotta gólra, kialakítva a 2-1-es 
végeredményt. A Videoton FC 
így előnnyel utazik az április 
1-jén rendezendő visszavágóra, 
ám játékban egyértelműen javul-
nia kell a sóstói gárdának.
Erre a bizonyos javulásra már a 
hétvégén sor kerülhet: a baj-
nokság idei második körében a 
Nyíregyházát látja vendégül a 
csapat, a mérkőzés március 7-én 
18:30-kor kezdődik. 

Az FTC és a Szolnok is 
jó helyzetben

A Magyar Kupa negyeddöntőjének 
további eredményei:

Kivárda – Szolnoki MÁV 1-3 (Szűcs 
80. illetve Nagy 6., Fritz 41., Vári 63.)

Ferencváros – Aqvital FC Csákvár 
5-0 (Busai 7., 62., 71., Lamah 37., 
Ramirez 65.)

Gyirmót FC Győr – Újpest 0-0

A visszavágókat március 31-én és 
április 1-jén rendezik.
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Már csak a matematikában lehet bízni

Hajduch Csengéék (fehérben) az olasz olimpiai válogatott 29-23-as legyőzésével hangoltak a Siófokra

Már lehet jelentkezni a vasárnapi, első bécsi meccsre szervezett szurkolói buszra, vagy igény szerint buszokra

kaiser taMás

Be kell venni Bécsnek büszke várát!
kaiser taMás

Az Érd ugyan szerdán kikapott 
Győrben (az ETO ezzel biztosan első 
lett az alapszakaszban), szombaton 
sajnos győzött Békéscsabán, nagyon 
simán. Ez pedig azt jelenti, hogy 
már csak matematikai esélye van a 
Fehérvár KC-nak arra, hogy bejus-
son a legjobb négy közé. Bár az Érd 
pontszámban simán utolérhető, az 
egymás elleni eredmények Szabó 
Edina együttesének kedveznek. Arra 

Nem akárhogyan, három győzelemmel zárta 
a felsőházi középszakaszt a Fehérvár AV 19! A 
gárda ezzel bőven, már egy körrel a zárás előtt 
biztosította pályaelőnyét a rájátszásra, amit a 
Bécs ellen kezd pénteken, hazai pályán.

Rob Pallin, a Fehérvár AV 19 veze-
tőedzője nemcsak trénernek kiváló, 
de jósnak sem utolsó. Az amerikai 
mester még a nyár végén, a szezon 
előtt leszögezte: az alapszakasz 
végén a legjobb hat között zár csa-
patával. Bár az EBEL berkein belül 
páran megmosolyogták kijelenté-
sét, de végül az nevet, aki utoljára 
nevet! Pallinnak igaza lett, bejutott 
csapatával a felsőházi középsza-
kaszba. Ezt a tízmeccses periódust 
a hatodik helyen kezdte a Volán, 
Pallin pedig megint merészet mert 
mondani: célunk, hogy legalább 
a negyedik helyet megszerezzük! 
Nos, azt nem gondoljuk, hogy ez-
úttal bárki nevetett volna kijelenté-
sén. Nem is tette volna jól, mert ez 
is bejött! (Csak zárójelben tesszük 
hozzá, a mester szerint csapata 
képes lehet arra is, hogy megnyerje 
az EBEL-t...)
A Volán parádés finissel zárta a 
középszakaszt, legyőzte sorrendben 
hazai pályán 5-1-re a Znojmót, majd 
4-2-re a Salzburgot, míg idegenben, 
hosszabbítás után, Sárpátki Tamás 
első EBEL-góljával 1-0-ra a Villa-
chot. Kedden este így jöhetett az 
ellenfélválasztás. Az első háromnak 
volt erre lehetősége, így a Volánnál 

Sportműsor
Sport a Fehérvár TV-ben

Sűrű hétvége elő nézhetnek a 
Fehérvár Televízió sportrajongó 
nézői. És a sportos víkend már 
csütörtökön elkezdődik! Nem 
sokkal négy előtt megnézhetik a 
Vidi első idei hazai tétmeccsét, a 
Pécs elleni Magyar Kupa-mérkő-
zést. Este, 20:20-tól pedig kiderül, 
tud-e javítani a TLI-Alba Fehér-
vár, és nyer-e Nyíregyházán. (Ha 
lemaradna róla, pénteken kora 
délután megnézheti a találkozó 
ismétlését). Szombaton ebéd 
után, de még kettő előtt kerül 
képernyőre a Fehérvár TV-ben a 
Volán első playoff-meccse. Mint 
kiderült, a Fehérvár ellenfele a 
negyeddöntőben a Vienna Ca-
pitals lesz. A jégkorongot pedig 
rögtön lefojthatják egy kispályás 
rangadóval, fél négytől jövünk 
az Alba Ligával. Vasárnap adjuk 
14 órától a Vidi-Nyíregyháza baj-
noki labdarúgó-mérkőzést, majd 
15:40-től a Siófok–Fehérvár KC 
női kézilabdameccset, este 20:50-
től pedig jön az Alba–Falco derbi. 
És ezzel még nincs vége! Hétfőn 
este 20:20-kor kezdődik a Csák-
vár–Szolnok NB II-es labdarúgó 
mérkőzés közvetítése felvételről. 
És ne feledjék, szerdán várjuk 
önöket a Bajnokok Városa maga-
zinműsorunkkal, utána pedig a 
Vidi Tv-vel!

Az EBEL negyeddöntőjének 
párosítása

Salzburg – Villach
Linz – Bolzano
Znojmo – Klagenfurt
Fehérvár – Vienna

Játéknapok
március 6., péntek
március 8., vasárnap
március 10., kedd
március 13., péntek
március 15., vasárnap
március 17., kedd
március 20., péntek
(Az elöl álló csapatok hazai pályán 
kezdik a párharcot.)
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maradt az izgatott várakozás, vajon 
ki jön szembe a negyeddöntőben. 
A ligaelső Salzburg a nagyon gyatra 
formát mutató Villach-ot választot-
ta, majd a Linz a hetedik Bolzanót, 
a Znojmo pedig a nyolcadik helyen 
a rájátszásba éppen bejutó Klagen-
furtot bökte ki magának. Így maradt 
tehát a fehérváriaknak a Bécs.
Bécs először is nincs messze! 
Másodszor pedig nem tűnik ver-
hetetlennek. A középszakaszban 
mindkétszer legyőzte a Fehérvár a 
Vienna Capitals csapatát, ráadásul 
az idegenbeli siker egy több, mint 
négy éves átkot tört meg. Erre pedig 
lehet alapozni, és kell is, ha a csapat 
története során először be akar ke-
rülni a legjobb négy közé az osztrák 
jégkorongligában. 

Az elődöntőre vágyó
csapatok állása

3. Dunaújváros 20 mérkőzés 25 pont
4. Érd 21 mérkőzés 25 pont
5. Siófok 20 mérkőzés 24 pont
6. Fehérvár 20 mérkőzés 23 pont

Hátralévő meccsek
március 7.: MTK – Dunaújváros,
 Siófok – Fehérvár
március 11.: Érd – MTK
március 14.: Fehérvár – Moson-
      magyaróvár
 Dunaújváros – Szeged
 Vác - Siófok

pedig vajmi kevés esély van, hogy az 
MTK pontot szerezzen az érdi csar-
nokban. De, hogy ez az esély éljen, 
szombaton először is nyerni kell a 
Balaton partján, ott, ahol sosem köny-
nyű. A Siófokot remekül összerakta a 
Ferencváros utánpótlásában „nevel-
kedő” Golovin Vlagyimir mester, és 
ha nincs a januári hullámvölgy, már 
biztosan készülhetnének az elődöntő-
re. Most azonban a helyzet az, hogy 
reálisan nézve ott ragadnak a közép-
házban a Fehérvárral együtt. Azonban 

nem mindegy, melyik csapat hol 
végez, hiszen a rájátszásban indu-
lás előtt előnyre lehet szert tenni a 
plusz pontoknak köszönhetően. És 
azt se feledjük el, hogy jelen állás 
szerint jó eséllyel a bajnokság végi 
ötödik hely is nemzetközi kupain-
dulást érhet, köszönhetően az Érd 
együttes Magyar Kupa- és bajnoki 
szereplésének. Szóval senki ne 
gondolja, hogy nem lesz tétje a 
március 7-i mérkőzésnek. Ősszel, 
Székesfehérváron az FKC nyert 
30-26-ra, míg tavaly tavasszal, a 
legutóbbi siófoki randevú alkal-
mával is Tilingerék győztek, akkor 
22-20-ra.
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Raktárak:
• Prohászka úton (park felől) 5 m2 tárolók

Parkolóhelyek:
• Honvéd u. 3/a szám alatti mélygarázsban  

1 db parkolóhely;
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 
telephelyek értékbecslését.

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu


